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O B Č I N A
KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RUTE, GOZD MARTULJEK,
SREDNJI VRH

Datum: 23.04.2003

ZAPISNIK
6. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 22.04.2003 ob 19.00 uri
pri predsedniku KS Alojziju Hlebanju doma.
Prisotni: Nikolaj Oitzl, Izidor Hlebanja, Alojzij Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Bojan Kordič, Helena
Smolej, Uroš Grzetič
Opravičeno odsotna: Otilija Mertelj
Na vabilu, ki so ga prejeli člani sveta KS je bilo navedeno, da bo seja sveta KS v prostorih
gasilskega doma v Gozd Martuljku. Zaradi zasedenosti prostorov, pa se je predsednik KS odločil,
da sejo sveta prestavi k sebi domov. O tem je predsednik KS člane sveta KS obvestil na kraju
samem, ter po telefonu.
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 5. seje, ter zapisnika 1. korespondenčne seje
2. Pregled pošte
3. Prometna ureditev kraja
4. Pregled osnutka statuta KS Rute
5. Sprememba namembnosti hotela Špik
6. Priprava za zbor krajanov
7. Praznik KS Rute
8. Pobude in predlogi
Bojan Kordič pa je predlagal, da se na sejo uvrstita tudi točki, kateri sta bili na prejšnji seji
preloženi. To sta točki gradbeni odbor in problematika pošte.
Člani so se z predlaganim dnevnim redom strinjali.
Predsedujoči Alojzij Hlebanja je vse prisotne prav lepo pozdravil.
Ad. 1
Člani so po kratki razpravi sprejeli naslednji
Sklep: Potrdita se zapisnika 5. seje sveta KS Rute in 1. korespondenčne seje sveta KS Rute.
Ad. 2
Pri pregledu pošte je predsedujoči povedal, da ni bilo nobene pošte. Uroš Grzetič pa je jih je
obvestil, da so dobili obvestilo o odprtju transakcijskega računa.
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Ad. 3
Pri točki prometna ureditev kraja je predsedujoči dal besedo Bojanu Kordiču. Bojan Kordič je
povedal, da v okviru odbora za komunalo, ki ga vodi pri občinskem svetu , sedaj vodijo tudi
posvetovanja, da postavijo nov sveta za vzgojo in varnosti v cestnem prometu. Izpostavil je
problem, da ni označene šolske poti skozi KS, ter neprimerna hitrost v Spodnjih Rutah. Obvestil jih
je, da so pridobili parkirišče od Vavčarjevega Petra pri Malem Špiku. Na ogledu so ugotovili, da je
za približno 100 avtomobilov prostora. Z g. Kosmačem so si pa ogledali, kako bi uredili prometno
signalizacijo na tem območju. Predlaga, da se sprejeme sklep, da se pred Savskim mostom iz smeri
Jesenice – Kranjska Gora postavi prvi prometni znak, parkirni prostor in drugega pri samem
Penzionu Špik. Za postavitev signalizacije pa mora občina zaprositi Družbo za državne ceste. Želi
si, da bi se do prvega junija zadeva uredila in zaključila. Kar pa se lokalnih znakov tiče, sta pa
sodeča; da se pri Pajštvarjevem Janezu postavi nazaj znak absolutna prepoved prometa motornih
vozil, z dopisom dovoljeno za kolesarje in stanovalce ter lastnike zemljišč. Umaknil pa naj bi se
znak, ko prideš čez štreko, čez kolesarsko stezo na desno so napisali, da je gozdna cesta. Ugotovili
so da je to kopiše občinska javna pot in ni gozdna cesta. S tem da bodo tam namestili znak
prepovedi parkiranja in ustavljanja na tem območju. Spodaj pa bo še tabla varovano območje –
park. Pri Cirilu pri spomeniku pa naj bi se postavil nazaj znak omejitev nad 5 ton. Glede črpanje
gramoza pa je povedal, da bo ministrstvo za okolje in prostor podelilo koncesijo v področjih katerih
ima v upravljanju država. Ves pesek, ki se bo odvažal iz potoka Martuljek se bo odvažal v skladu z
projektno dokumentacijo urejevanja nabrežin in korita oz. dna potoka. Ker koncesija še ni podeljena
je sedaj moratorij na odvoz peska. Kar se pa tiče gozdov je pa tako, da mora nadškofija do prvega
maja kopiše urediti. Uredila pa se bo vlaka iz črnega vrha, da se bo les v bodoče vlekel na cesto.
Členi sveta so nato sprejeli naslednji:
Sklep: Takoj naj se realizira prometna ureditev in označitev kraja, kot je bilo dogovorjeno na
seji sveta KS in predlagano iz strani svetnika KS Rute, OS in predsednika odbora za
komunalo in javno infrastrukturo občine Kranjska Gora:
 pred Savskim mostom na regionalni cesti iz smeri Jesenice – Kranjska Gora naj se
postavi prvi prometni znak za parkirni prostor obiskovalcev slapov in Martuljkove
skupine (p. znak P 150 m levo) in drugi prometni znak za parkirni prostor pri samem
Penzionu Špik za dogovorjeno parkirišče
 da se na JP št. 689851 pri Pajštvarjevem Janezu v smeri slapov uspostavi ponovono
prometni režim z prometnim znakom »absolutna prepoved prometa motornih vozil, s
pripisom dovoljeno stanovalce ter lastnike zemljišč.« Na isti JP čez bivšo železniško
progo oz. čez kolesarsko stezo na desni strani je treba zamenjati p. znak gozdna cesta,
z znakom obvestila »varovano območje – Martuljških slapov in TNP, prepovedano
ustavljanje in parkiranje motornih vozil. Navedeni prometni znak je potrebno
prestaviti takoj čez kolesarsko stezo na desno.
 Na JP št. 689861 naj se pri spomeniku ponovno uspostavi prometni režim, ki je veljal
že prejšnja leta in ki je s prometnim znakom prepovedi prometa nad 5 ton,
prepovedoval vožnjo po tej cesti.
Ad. 4
Člani sveta so pregledali delovni osnutek statuta KS Rute, ter ga z določenimi dopolnitvami
posredovali nazaj statutarni komisiji.

Ad. 5
Pri spremembi namembnosti hotela Špik je predsedujoči povedal, da župan ni naklonjen temu, da se
gre v spremembo namembnosti hotela Špik. Povedal je še, da je dobil predlog, da bi se dobili z
predstavniki Petrol, ker jih zanima mnenje krajanov. Če bi bili za spremembo namembnosti, bi
morali najprej narediti spremembo namembnosti hotelske cone. Bojan Kordič je nato članom sveta
KS prebral dopis Petrola, ki ga je le ta poslal na občino in ga je obravnaval občinski svet, ter
predstavil celotno zgodovino poteka gradnje hotela Špik. Povedal pa je še, da je prišel na občinski
svet še dopis sveta KS Kranjska Gora. Prebral je sklep, ki se glasi: svet KS podpira spremembo
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namembnosti hotela Špik v dom starejših občanov višjega razreda. Po razpravi so člani sveta
soglasno sprejeli naslednji:
Sklep:
 Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek Srednji Vrh ne soglaša, da Petrol Slovenska naftna
družba d.d., Ljubljana, Dunajska 50, kandidira na javnem natečaju za podelitev
koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše
občane, ki je bil 14.03.2003 objavljen v Uradnem listu RS, št. 25-27 za adaptacijo in
upravljanje doma za starejše v hotelu Špik v Gozd Martuljku.
 Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek Srednji Vrh, se ne strinja z namero ponudnika, da
adaptira obstoječi hotel Špik v Gozd Martuljku za opravljanje storitev
institucionalnega varstva za starejše, temveč da se na tem prostoru še naprej razvija
hotelska turistična dejavnost.
Ad. 6
Člani sveta so še enkrat pregledali predlagane točke dnevnega reda za zbor občanov za naselji Gozd
Martuljek in Srednji Vrh. Predsedujoči je člane sveta obvestil, da bo zbor krajanov 8. maja in ne 28.
aprila kot je bilo sprva dogovorjeno.
Ad. 7
Predsedujoči je dal besedo Cvetki Pavlovčič, ki je bila zadolžena, za pripravo programa
praznovanja praznika KS Rute. Cvetka Pavlovčič je podala več možnih variant programov. Nato pa
so člani sveta v razpravi pregledali možnosti posameznih variant programa. Program se bo odvijal
na plati pri hotelu Špik. Praznovanje praznika pa se bo pripravilo v soboto, 17.05.2003 ob 16. uri.
Bojan Kordič se bo pozanimal, glede godbe. Člani sveta so se zmenili, da Bojan Korič in Cvetka
Pavlovčič pridobita še določene informacije in do četrtka poročata predsedniku KS.
Ad. 8
Predsedujoči jo povedal, da prejšnji gradbeni odbor prizidka gasilskega doma ni bil niti enkrat
sklican, zato so se gasilci odločili, da se Emil Tavčara razreši te dolžnosti in na to mesto postavi
Roberta Plavčaka. Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Emila Tavčarja se razreši iz mesta predsednika gradbenega odbora in na to mesto se
postavi Roberta Plavčaka.
Ad. 9
Glede pošte v Gozd Martuljku je predsednik povedal, da je govoril z županom, ta pa mu je povedal,
da je dogovorjen z predstavniki pošte, ter da se bo do zbora krajanov pridobila informacija kaj bo z
pošto v Gozd Martuljku.
Seja je bila zaključena ob 22.45 uri.

Pripravil:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Hlebanja Alojzij
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